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मागाारेट होड्जेस  चित्र् ब्ऱेर ऱेंट 



ऱहान मोठ्यासकट सळााना जीळन ळ ननसगा 
या धाग्याप्रमाणे वळणऱेल्या ऱोककथा 
नक्कीि आळडतात. अऴीि एक कथा 
समुद्राच्या ऱाटा. ऱाफ्काडडयो हना याांिी मूल 
जऩानी कथा मागाारेट होड्जेस साांगत आहेत.  
ही एक ळदृ्ध ऩरांतु ऴहाणऩण असऱेल्या 
ओजजसान आजोबा ळ त्यािा अळखल ळ 
अल्ऱड  नातू ताडा याांिी कथा आहे. येथे 
ननसगा आऩऱे अक्राल वळक्राल स्ळरूऩ दाखळत 
असताना ळादली ळाऱ्यातून उद्भळऱेल्या  
समुद्राच्या ऱाटामुले गाळातीऱ सगळयाांि ेजीळ 
जाण्यािी ळेल आऱी होती. ऱोकाांच्या तोंडि े
ऩाणी ऩलाऱे होत.े अऴा कठिण प्रसांगी हा 
म्हातारा स्ळत्च्या  भातऴतेीऱा आग ऱाळून 
ऱोकाांना सुरक्षऺत ठिकाणी आणण्यात यऴस्ळी 
झाऱा. माणूस ननसगााच्या प्रकोऩाऩासून 
ळािळण्यसािी काय काय करू ऴकतो हे 
ळाित असताना आऩण आश्ियािककत होतो.  
सामान्यऩणे ऱोककथा एका वऩढ्याऩासून 
ऩुढच्या वऩढीकड ेमौखखकररत्या ऩोित 
असतात. या गोष्टी कुणी ळािनू दाखळत 
असल्यास त्याांिा जास्त ऩररणाम होऊ 
ऴकतो. मागाारेट होड्जेसिी टीव्हीळर 
साांचगतऱेल्या गोष्टीसािी ब्ऱेर ऱेंट यानी 
काढऱेऱी  चित्रां जऩानच्या सौंदयाात भर 
घाऱत आहेत.  





समुद्राच्या ऱाटा 

राफ्काडडमो शनन माांच्मा फदु्धकथेतून ननलडरेरी जानऩद कथा 

कथा् मागाारेट होड्जेस ्   चित्र् ब्ऱेर ऱेंट 
भयाठीत् प्रबाकय नानालटी 







ऩलूीच्मा काऱी जऩानच्मा वभदु्राच्मा काठी एक छोटवां खेडां शोतां. 
वभदु्र ळाांत अवताना गालातीर भरुां गालाळजेायीर वभदु्राच्मा 
राटाांभध्मे खेऱत अवतां, फागडत अवतां. ऩयांतु बयतीच्मा लेऱी 
भात्र राटाांच ेरूऩ एखाद्मा याषवावायखे लाटे. ल मा भशाकाम 
राटा गालाच्मा वीभेऩमतं मेलनू वीभा ऩवुनू टाकत अवतां. तेव्शा 
वगऱी भरुां, तमाांच ेआई लडीर वभदु्राऩावनू राांफ कुठे तयी 
आवया ळोधत खलऱरेरा वभदु्र कधी ळाांत शोतो माची लाट 
फघत फवामच.े  





तमा गालाच्मा दवुऱ्मा फाजूरा एक डोंगय शोता. डोंगयाच्मा 
ऩामथ्माऩावनू लयऩमतं चायी फाजूरा मा गालकऱ्माांच्मा बात 
ळतेी शोतमा. मा ळतेातीर बयघोव पऩकाभऱेु गालकऱ्माांना 
खाण्मा पऩण्मात काशी कभतयता नव्शती. रोक श्रीभांतच शोते. 
बात ळतेीत बात पऩकलण्मावाठी ते बयऩयू कष्ट घेत शोते. 
ऩालवाळ्मातीर धोधो ऩालवात अांग भबजून घेत चशूकडच े
ऩीक ऩाहशल्माव ऩणून डोंगय हशयलेगाय हदवत शोता. काशी 
हदलवानी तो वोन्मावायखे चभकत शोता. वगुीच्मा हदलवात 
ळतेकयी ऩीक काऩनू तमातीर ताांदऱू लेगऱे करून ऩढुच्मा 
लऴानच्मा खाण्माची फेजभी कयत अवतां.  
मा डोंगयाच्मा फाजूच ेगाल ल वभदु्राऩावनू राांफ अळा 
डोंगयालयीर एका हठकाणी ओजजवान नालाचा एक लमाने 
बयऩयू थकरेरा म्शाताया यशात शोता. तमाच्मा फयोफय ताडा 
नालाचा अगदी रशान लमाचा नातू यशात शोता.  



ताडाच ेआऩल्मा आजोफालय बयऩयू पे्रभ शोते. आजोफाच ेलम 
ल तमाांच्मातीर उऩजत ळशाणऩणाभऱेु शा नातू नतभस्तक 
शोत अव.े तमाच्मा प्रभाणे गालातीर रोकवदु्धा ओजजवानकड े
अतमांत आदयाने फघत अवत. डोंगयालयीर घाट यस्ता चढून 
ओजजवानचा वल्रा पलचायण्मावाठी रोक मे जा कयत शोते.  







उन्शाळ्मातीर एके हदलळी ओजजवान घयच्मा फाल्कनीत उबा 
याशून बात ळतेीकड ेफघत शोता. बाताच ेऩीक चाांगल्माऩकैी 
आरेरे शोते. काऩणीची लाट फघत शोती. डोंगयालय चढून 
मेण्मावाठी जजना केल्मावायखे बात ळतेी हदवत शोतमा. 
गालकऱ्माांच्मा ळतेी पुरनू हदवत शोतमा.  
डोंगयाच्मा ऩामथ्माळी गालकऱ्माांची घयां, झोऩड्मा शोतमा.  तेथेच 
एक देऊऱशी शोते. बाताच ेऩीक चाांगरे आल्माभऱेु गालकयी 
देलऱाच्मा वभोयच्मा खुल्मा जागेत नाचत शोते, गाणी म्शणत 
शोते. भजेत लेऱ घारलत शोते.  
ताडावदु्धा आजोफाच्मा ळजेायी मेऊन  ऩामथ्मा खारच ेशे दृश्म 
फघत उबा शोता.   





देऊऱ ऩणून वजलरेरे शोते. यांगीत कागदाांच ेऩताके जागोजागी 
हदवत शोतमा. काशी हठकाणी आकाळहदले रालरे शोते. 
उन्शाळ्माच ेहदलव अवल्माभऱेु लाऱ्माचा भागभवूशी नव्शता. 
ऩताके भदुडून फवल्मा शोतमा.  
“शी बकूां ऩाची चाशूर!”  ओजेवान भनातल्मा भनात म्शणू 
रागरा.  



नततक्मात जभीन शरामरा रागरी. ताडारा मात पलळऴे 
काशी लाटरे नाशी ल घाफयराशी नाशी. कायण जऩानभध्मे 
नेशभीच अळा प्रकायच ेबकूां ऩ मेतात ल जातातशी. ऩयांतु मा 
लेऱच ेबकूां ऩ आगदीच लेगऱे शोते. बयऩयू लेऱ जभीन शरत 
शोती. वभदु्राच्मा तऱजभभनीतनूच आल्मावायखा लाटणाया 
शा बकूां ऩ शोता. घय-दाय वगऱे जोयजोयाने शरत शोतमा. 
काशी षणानांतय वगऱे काशी स्तब्धऩणे थाांफरे.  







बकूां ऩाची तीव्रता कभी झाल्मावायखे लाटल्मानांतय ओजजवानच े
म्शाताये डोऱे वभदु्राच्मा काठाच ेननयीषण करू रागल्मा. 
वभदु्राच ेऩाणी काऱेळाय झारे शोते. चशुकड ेऩाणीच ऩाणी. 
वभदु्राचा काठ लाढत शोता. वभदु्र भागे भागे वयकत शोता. 
ओजजवान ल ताडा राांफ फाशुल्मावायख्मा हदवणाऱ्मा गदीरा ल 
देलऱारा फघत शोते. वलन जण वभदु्राच्मा काठी जभा झारे 
शोते. वभदु्राच ेऩाणी अजूनशी वयकत शोते. लाऱूची याव, 
वभदु्राच्मा आत अवरेरी ळलेाऱ, झाड – लेरी, भोठभोठे दगड 
उघड ेऩडरे शोते. जभरेल्मा रोकाांना काशी कऱेनावे झारे 
शोते.  





ऩयांतु ओजजवानरा शे काम चाररे आशे ते रषात मेत शोते. 
ऩलूी केव्शातयी अळाच प्रकायच्मा बकूां ऩाचा तमारा अनबुल 
आरा शोता. वभदु्र काम काम करू ळकेर शे रोकाांना 
कऱलणे अतमांत गयजेच ेशोते. डोंगयाच्मा घाट यस्तमालरून 
खारी जाऊन वाांगण्माइतका लेऱ नव्शता. तमाच्मा भते काशी 
षण थाांफनू पलचाय कयण्माइतकाशी लेऱ नव्शता. काशी तयी 
कयामराच शले. तमानी ताडारा शाक भारून “घयाच्मा आतरी 
भळार घेऊन मे.” म्शणून ओयडून वाांगगतरे.  
 
ताडा ऩऱत ऩऱत जालनू घयातरी भळार आणून 
आजोफाच्मा शाती हदरे. ओजजवानने आग ऩेटलरी.  



म्शाताया ओजजवान उभ्मा पऩकाकड ेऩशात शोता. लऴनबय 
कष्ट करून पऩकलरेरे ऩीक. ऩढुच्मा लऴानच ेउतऩन्न. 
खाण्मापऩण्माची वोम.  
फघता फघता म्शाताऱ्मा ओजजवानने जऱतमा भळारीने 
उबे अवरेल्मा पऩकारा आग रालरी. घाव जऱू रागरे. 
कणवातीर ताांदऱू भऊ शोऊन फाशेय मेऊ रागरे. 
आगीच्मा ज्लाऱा ऩवरू रागल्मा. ओजजवानच्मा ळतेातीर 
वोनेयी यांगाच ेऩीक गामफ झारे. धयू लय लय आकाळात 
जात शोता. धयुाच ेढग जभ ूरागरे.  





ताडा घाफयरा. आजोफा अवे का कयत आशेत माच ेआश्चमन 
लाटू रागरे. तमाना भभठी भायत, “अवे का कयता? का…? 
का….?” अवे यडत यडत ओयडत पलचारू रागरा. ओजजवान 
काशीशी फोरण्माच्मा जस्थतीत नव्शता. ताडारा वभजालनू 
वाांगण्माइतका लेऱ नव्शता. लेऱ ननघनू गेल्माव ळकेडो 
रोक शकनाक भयतीर. तमाांना भतृमचु्मा जफड्मातून 
लाचलामरा शल.े पक्त शाच पलचाय तमाच्मा डोक्मात शोता.  
 
ओजजवान ळतेाच्मा दवुऱ्मा टोकारा गेरा. स्लत्च्मा ळतेीरा 
तमा फाजूनेवदु्धा आग रालरी. चायी फाजूने आगीच ेडोंफ 
उवऱत शोते. बाताचा कडफा ऩेट घेत शोता. नांतय शातातीर 
ऩेटती भळार राांफ पेकून लाट फघत उबा याहशरा.  





देलऱाच्मा आांगणातीर ऩजुाऱ्माांना डोंगयालय ऩवयरेरी 
आग हदव ूरागरी. ते घाफयरे. गालकऱ्माांना शी 
फातभी रलकयात रलकय कऱाली म्शणून जोयजोयाने 
देलऱातीर घांटा लाजल ूरागरे. गालकयी भुांग्माप्रभाणे 
लाऱूतीर लाटेने देलऱाकड ेमेऊ रागरे.  
 
“रलकय मा… रलकय रलकय मा….?” ओजजवान 
ओयडत शोता. ऩयांतु तमाचा आलाज रोकाऩमतं ऩोचणे 
अळक्म शोते.  





 
वमून भालऱू रागरा. वांध्माकाऱचा अांधाय ऩवरू रागरा. राांफ 
कुठे तयी वभदु्र हदवत शोता. लाऱूची जभीन लाढतच शोती. 
ओजजवानरा पाय लेऱ थाांफाले रागरे नाशी. डोंगयालय रोक 
चढत आशेत शे तमारा हदवरे. काशी जण ऩऱत ऩऱत मेऊन 
आग पलझलण्माच ेप्रमतन करू रागरे. ऩयांतु म्शाताऱ्मा 
ओजजवान तमाांना पलझलण्माऩावनू थाांफल ूरागरा. 
आग ऩवयत शोती. “ऩवरू दे अजून ऩवरू दे. वलन गालकयी 
मेथे मेईऩमतं ऩवरू दे. आऩण आता एका पाय भोठ्मा 
वांकटात वाऩडरेरो आशोत.” ओजजवान जभरेल्माांना वाांगू 
रागरा.  







गालातीर वलन जण – तरुण-तरुणी, ऩरुुऴ – फामका – 
ऩऱत ऩऱत डोंगयालय मेत शोत.े म्शातायी भाणवां रशान 
भरुां शऱू शऱू तमांच्मा भागे मेत शोत.े तरुण ल काशी भरुां 
आल्मा आल्मा आग पलझलण्मावाठी फादरीत ऩाणी बरू 
रागर.े  काशी केरे तयी शी आग पलझणाय नाशी माची 
ओजजवानरा खात्री शोती. वलन जण म्शाताऱ्मा 
ओजजवानच्मा चशेऱ्माकड ेटक रालनू फघत शोत.े 
वांध्माकाऱ झारी शोती.  



ताडा घयातून ऩऱत ऩऱत फाशेय आरा. “भाझ्मा आजोफाच े
डोके फपयरे.” अवे यडत यडत वाांगू रागरा. “तमानी स्लत्च्मा 
शाताने ळतेीरा आग रालरी. भीच भाझ्मा डोळ्मानी फनघतरे 
आशे.” 
 ताडाच्मा फोरण्माकड ेदरुनष कयत “वगऱे जण मेऊन ऩोचरे 
की नाशी?” अवे ओजजवान जभरेल्माांना पलचारू रागरा. 
वगऱे जण तमाच्मालय गचडरे शोते. शऱूच “वलन जण जभरे 
आशेत” अवे तमानी वाांगगतरे. “मा म्शाताऱ्मारा लेड रागरे 
आशे. आभच्मा ळतेाांनावदु्धा शा आग रालेर.” अवे आऩाऩवात 
फोर ूरागरे. भठू आलऱून तमारा भायण्माच्मा ऩापलत्र्मात 
ओजजवानकड ेफघ ूरागरे.   
ओजजवान शात लय करून “नतकड ेफघा…” म्शणून ओयडरा. 
वांध्माकाऱच्मा अांधायात राांफ क्षषनतजालय एक येघ हदवत 
शोती. ऩयांतु तो वभदु्राचा फकनाया नव्शता. ती येघ भोठभोठी 
शोऊ रागरी. काळ्मा यांगाची लाटत शोती. शऱू शऱू ऩढेु वयकत 
शोती. अांधायच ऩढेु वयकत आशे की काम अवे लाटू रागरे. 
खये ऩाशता ते एक भोठे लादऱ शोते. ल शे लादऱ ऩढेु ऩढेु 
वयकत शोते.  







“वभदु्राच्मा राटा..” रोक ओयडू रागरे. आऩाऩवातल्मा गप्ऩा, 
इतय आलाज ऩणूनऩणे थाांफल्मा. वलनजण वभदु्राच्मा राटाांचा 
आलाज ऐकण्मावाठी कान टलकायत शोते. राटा पलजाच्मा 
गडगडाटावायखे  आलाज कयत डोंगयालय आऩटत शोतमा.  







पलजा चभकल्मावायखे वभदु्राच्मालयीर ऩाण्माचा पेव 
चभकत शोता. काशी षणातच ते हदवेनावे झारे. लादऱी 
लाये डोंगयारा लेढा घारत शोते. डोंगयारा गगऴून 
टाकल्मावायखा गडगडाट. रोक घाफरून वयैा लयैा ऩऱू 
रागरे.  





ऩनु्शा एकदा फकनाऱ्माकड ेफनघतल्मालय तमाांची वलन घयां वभदु्राने 
गगऱून टाकरेरे शोते. वभदु्राच्मा प्रचांड राटा डयकाऱी 
पोडल्मावायखा आलाज कयत जभीनीरा उचरनू पेकत आशे की 
काम अवे लाटत शोते. लादऱीलाये जवे थाांफत थाांफत गेरे तव 
तवे वभदु्र ऩलूीच्मा जागी मेऊन थाांफरा. ऩयांतु तमाची डयकाऱी 
काशी थाांफरी नाशी.  



ओजजवान चकाय ळब्द फोररा नाशी. वलन जण वभदु्राच ेते 
यौद्र रूऩ फघत शोते. वभदु्राच्मा राटा डोंगयाच्मा ऩामथ्माळी 
जोयजोयाने धडकत शोते. घयां, झोऩड्मा ऩडल्मा शोतमा. गाल 
अवे काशी तेथे नव्शतेच. घयाच्मा छऩयालयीर गलत इतस्तत् 
ऩवयरेरे हदवत शोते.  
“मावाठीच भी भाझ्मा उभ्मा पऩकारा आग रालरी.” 
ओजजवानचा आलाज.  



तमा वलांचा शा म्शाताया भभत्र भात्र 
गयीफातरा गयीफ झारा शोता. ऩणून 
लऴानच ेउतऩन्न आगीच्मा तोंडी याख 
झारे शोते. ऩयांतु ळकेडो रोकाांच ेप्राण 
लाचल ूळकरो माचा तमारा अभबभान 
शोता. ताडा ऩऱत ऩऱत आजोफाच े
शात शातात घेत शऱू शऱू दाफ ूरागरा. 
जभरेरे वलन जण ओजजवानरा लाकून 
नभस्काय करू रागरे.  
“शे भाझ ेघय. अजून ळाफतू आशे. 
तुम्शी मेथे याशू ळकता.” अवे म्शणत 
तमानी दयलाजे उघडरे.  





तमा गालच्मा रोकाांना चाांगरे हदलव ऩयत आरे. 
ऩयांतु ते ओजजवानच ेउऩकाय कधीच पलवरू ळकत 
नव्शते. तमाांना तमाची श्रीभांती ऩयत देता आरी 
नवरी तयी वलन जण आऩाऩरी घयां नव्माने फाांधत 
अवताना उऩकायाची पेड म्शणून ओजजवानच ेदेऊऱ 
फाांधरे. अजूनशी ते देऊऱ आशे. काशी लमस्कय 
ळतेकऱ्माांना ती गोष्ट अजूनशी आठलते. लादऱाभऱेु 
घय-दाय जभीनदोस्त झारेरा तो अऩघात ते कधीच 
पलवरू ळकत नव्शते.  










